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DOMAIN NÉV IGÉNYLŐLAP
Kérjük nyomtatott betűvel, vagy géppel töltse ki az igénylőlapot!

Igényelt domain név(ek):
Igénylés fajtája:

Új igény

regisztrátorváltás (.hu domain esetén ingyenes)

tulajdonos váltás

Megrendelő teljes neve:
Megrendelő értesítési címe:
Megrendelő adószáma: (cég esetén)
Személyi ig. száma: (magánszemély esetén)
Állampolgárság: (magánszemély esetén)
Adminisztratív kapcsolattartó neve:
Adminisztratív kapcsolattartó címe:
Telefonszáma:

fax:

E-mail címe:
Elsődleges és másodlagos névszerver:

DiMa.hu Adminisztrátor

ajakos.dima.hu (195.228.155.222)

jeges.dima.hu

Technikai kapcsolattartó személy: (név, e-mail cím, telefonszám)
info@dima.hu
06-52-322-121
4026, Debrecen, 4026 Debrecen, Borz u. 1.

Az igénylőlap benyújtásával megbízom a DiMa.hu Kft.-t, mint Regisztrátort a fenti domain név(ek) regisztrációjával és egyben kijelentem, hogy:
1.
a Domainregisztrációs Szabályzatot ismerem, elfogadom és a mindenkor hatályos Domainregisztrációs Szabályzat előírásait betartom;
2.
a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadom;
3.
tudomásul veszem, hogy az igénynek, illetve a domain használatának a Domainregisztrációs Szabályzatnak való megfelelőségével
kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor és a Nyilvántartó az Alternatív Vitarendező Fórum döntésének veti alá magát, továbbá, hogy az alternatív
vitarendezés során hozott döntés végrehajtásáért sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel;
4.
szavatolom, hogy az igénylőlapot a valóságnak megfelelően töltöttem ki, és tudomásul veszem, hogy amennyiben a megadott adatok nem
valósak vagy az adatok megváltozását nem jelentem be, az a domain név visszavonását eredményezi;
5.
engedélyezem személyes adataimnak a nyilvántartásban történő kezelését és hogy ezen engedély megadása a rám vonatkozó nemzeti jog
alapján jogszerű;
6.
rendelkezem a kapcsolattartóként megjelölt természetes személy(ek) engedélyével a személyes adatainak a nyilvántartásban történő
kezelésére vonatkozóan;
7.
az Igénylőlapot teljes egészében elolvastam és egyetértőleg aláírtam, illetve elfogadom.

Kelt: 2017.. ……….. hó ……….. nap

………………………………………

Igénylő (cégszerű) aláírása
A két tanú magán személy rendelése esetén kötelező, cég esetén
nem kell kitölteni!
Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú 1:
Név: ……….……….……….……….…………..
Szig.Szám:……………………………………….
Lakcím: ……….……….……….……….……….
Aláírás: …….……….……….……….………….

Tanú 2:
Név: ……….……….……….……….…………..
Szig.Szám:……………………………………….
Lakcím: ……….……….……….……….……….
Aláírás: ……….……….……….……….………..

